
כיוון: גדרה ← תל אביב-יפו

96 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 273
לוח זמנים של קו גדרה ← תל אביב-יפו

00:15 - 00:45ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

22:15 - 23:45חמישי

00:15 - 00:45שישי

22:15 - 23:45שבת

מידע על קו 273
כיוון: גדרה ← תל אביב-יפו

תחנות: 96
משך הנסיעה: 138 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 273 (גדרה ← תל אביב-יפו) יש 2 מסלולים. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) גדרה ← תל אביב-יפו: 00:15 - 00:45(2) תל אביב-יפו ← גדרה: 01:00 - 03:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 273 וכדי לדעת מתי יגיע קו 273

מפה ולוחות זמנים של קו 273

צפייה באתרגדרה ← תל אביב-יפו 273

בן גוריון/בית עלמין

בן גוריון/עופרים

שדרות בן גוריון/דרך הנחלים

מנחם בגין/דרך האילנות

סטרומה/מנשה

סטרומה/העצמאות

וייצמן/כצנלסון

וייצמן/פינס

הרצל/ויצמן

הרצל/כביש 40

מסעף קדרון/כביש 40

מסעף מחנה תל נוף

מסעף בית אלעזרי

כביש 40/גבעת ברנר

כביש 40/פאוור סנטר בילו

מסעף בית חולים קפלן/כביש 40

צומת בילו

מסעף כפר בילו

הרצל/יעקב פינשטיין

הרצל/צומת אושיות

הרצל/בר כוכבא

הרצל/עזרא
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הרצל/רוטרי

הרצל/וייצמן

משטרה/הרצל

מכון ויצמן

הפקולטה לחקלאות

ת. רכבת רחובות

פארק המדע/ויצמן

וייצמן/החרש

ת. מרכזית נס ציונה

קניותר/ויצמן

ויצמן/מרגולין

ויצמן/פיקוד העורף

ת. רכבת ראשונים

הרצל/אבי האסירים

הרצל/סוקולוב

הרצל/אהרון קרון

עולי הגרדום/רוטנברג

היכל התרבות/ז'בוטינסקי

רוטשילד/התקווה

רוטשילד/גורדון

רוטשילד/דב הוז

רוטשילד/בן גוריון

תחנה מרכזית/ההסתדרות

ישראל גלילי/הסחלב

ישראל גלילי/התקומה

התקומה/היקינטון

התקומה/המורן

שדרות משה דיין/הרב יוסף עזרן

שדרות משה דיין/הנחשול

שדרות משה דיין/אבני החושן

שדרות משה דיין/אברהם בר

חיים בר לב/החלוצים

חיים בר לב/גדולי ישראל

https://moovitapp.com/israel-1/lines/273/667880/2779991/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667880&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


יצחק רבין/חיים ברלב

מתחם יס פלאנט

מתחם שבעת הכוכבים

חונים קונים/לישנסקי

יוסף לישנסקי/דוד סחרוב

בן גוריון/רבינוביץ

אהרונוביץ'/משה דיין

אהרונוביץ'/בגין

מקס וג'סי הכהן/אהרונוביץ'

אילת/התנאים

אילת/דוד רמז

אילת/יוספטל

אילת/חצרים

אילת/צאלים

דב הוז/הנרייטה סולד

הבנים/המעפילים

המעפילים/הלוחמים

קאנטרי חולון/הלוחמים

תל גיבורים/שז''ר

ביה''ס ברנר/מאיר גרוסמן

גרינבוים/מאיר גרוסמן

גרינבוים/דרך בן צבי

הרצל/דרך בן צבי

הגן הזואולוגי/הרצל

שוקן/דרך קיבוץ גלויות

שוקן/דרך שלמה

העלייה/פלורנטין

העליה/וולפסון

אלנבי/אחד העם

אלנבי/מזא"ה

אלנבי/בלפור

המלך ג'ורג'/החשמונאים

דיזינגוף סנטר/המלך ג'ורג'



כיוון: תל אביב-יפו ← גדרה

96 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 273
לוח זמנים של קו תל אביב-יפו ← גדרה

01:00 - 03:30ראשון

לא פעילשני

לא פעילשלישי

לא פעילרביעי

לא פעילחמישי

01:00 - 03:30שישי

לא פעילשבת

מידע על קו 273
כיוון: תל אביב-יפו ← גדרה

תחנות: 96
משך הנסיעה: 136 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

המלך ג'ורג'/זמנהוף

עיריית תל אביב - יפו/אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזורוב

אבן גבירול/ז'בוטינסקי

אבן גבירול/פנקס

כיכר מילאנו/אבן גבירול

אבן גבירול/שד' רוקח

מסוף רדינג/הורדה

מסוף רדינג/רציפים

כיכר מילאנו/אבן גבירול

אבן גבירול/פנקס

אבן גבירול/ז'בוטינסקי

אבן גבירול/ארלוזורוב

עיריית תל אביב - יפו/אבן גבירול

כיכר מסריק/פרישמן

המלך ג'ורג'/זמנהוף

בית ז'בוטינסקי/המלך ג'ורג'

המלך ג'ורג'/רש"י

שוק הכרמל/אלנבי

אלנבי/מונטיפיורי

אלנבי/יהודה הלוי

העלייה/מטלון

העליה/פלורנטין

שוקן/בר יוחאי

שוקן/דרך קיבוץ גלויות

הגן הזואולוגי/הרצל

גרינבוים/דרך בן צבי

ביה''ס ברנר/מאיר גרוסמן

תל גיבורים/מאיר גרוסמן

https://moovitapp.com/israel-1/lines/273/667880/2779990/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667880&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


משרד הרישוי/הלוחמים

המעפילים/הלוחמים

הבנים/הראל

דב הוז/הנרייטה סולד

אילת/צאלים

ההסתדרות/אילת

אילת/יוספטל

אילת/דוד רמז

תיכון טומשין/אילת

אילת/העבודה

מקס וג'סי הכהן/אהרונוביץ'

אהרונוביץ'/משה דיין

בן גוריון/רבינוביץ

יוסף לישנסקי/שייקה דן

יוסף לישנסקי/דוד סחרוב

יוסף לישנסקי/אצ''ל

מתחם שבעת הכוכבים

חיים בר לב/משה דיין

חיים בר לב/החלוצים

חיים בר לב/גדולי ישראל

יצחק רבין/חיים ברלב

מתחם יס פלאנט

חיים ברלב/שדרות יצחק רבין

חיים בר לב/גדולי ישראל

משה דיין/חיים בר לב

משה דיין/אברהם בר

משה דיין/גדולי ישראל

משה דיין/לוי אשכול

גן הזיכרון/התקומה

התקומה/שומרה

התקומה/ישראל גלילי

קרית הלאום/ישראל גלילי

ישראל גלילי/זבולון המר

https://moovitapp.com/israel-1/lines/273/667880/2779990/he?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fhe%2Fline-pdf-Israel-1-1-667880&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94%E2%80%8E%E2%86%90%E2%80%8F%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95


תחנה מרכזית/ההסתדרות

רוטשילד/שפרינצק

רוטשילד/השדה

רוטשילד/השקד

ז'בוטינסקי/וולפסון

ז'בוטינסקי/האחים סמילצ'נסקי

הרצל/ינובסקי

הרצל/שדרות תש''ח

ת. רכבת ראשונים

מחנה פיקוד העורף

ויצמן/המאה ואחד

קניותר/ויצמן

ת. מרכזית נס ציונה/ויצמן

וייצמן/החרש

פארק המדע/ויצמן

הפקולטה לחקלאות

מכון וייצמן/הרצל

משטרה/הרצל

הרצל/טלר

הרצל/גן העיר

הרצל/ארלוזורוב

הרצל/סעדיה גאון

הרצל/אבן עזרא

הרצל/שדרות יעקבי

הרצל/מסעף כפר בילו

הרצל/הגליל

צומת בילו/כביש 40

כביש 40/מסעף בית חולים קפלן

צומת ברנר

גבעת ברנר/כביש 40

מחנה בית אלעזרי

כביש40/מחנה תל נוף

כביש40/מושב קדרון



לוחות זמנים ומפה של קו 273 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
moovitapp.com. היעזר באפליקציית Moovit כדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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אחר צעד, לכל סוגי התחבורה הציבורית בישראל.
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

הרצל/כביש 40

וייצמן/סברדלוב

בית המועצה/פינס

בי''ח הרצפלד/דרך ארץ

פרחי בר/דרך הפרחים

מרכז מסחרי המושבה/שדרות בן גוריון

שדרות בן גוריון/פינס

בן גוריון/פוקס

בית עלמין/שדרות בן גוריון

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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